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OnderzoeksaanpakOnderzoeksaanpak

Doelstelling onderzoekDoelstelling onderzoek
Doelmatigheid en doeltreffendheid van de wijze van Doelmatigheid en doeltreffendheid van de wijze van 
subsidisubsidiëëring professionele instellingen door de ring professionele instellingen door de 
gemeente Weertgemeente Weert

ReikwijdteReikwijdte
Stichting kinderopvang Stichting kinderopvang HumanitasHumanitas, Stichting Punt , Stichting Punt 
Welzijn, MunttheaterWelzijn, Munttheater
Concentratie op 2005 en 2006Concentratie op 2005 en 2006

OnderzoeksmethodeOnderzoeksmethode



Subsidiebeleid algemeen Subsidiebeleid algemeen 
BevindingenBevindingen

Doelen van prestatiegerichte subsidie niet explicietDoelen van prestatiegerichte subsidie niet expliciet
Subsidieverordening en systematiek sluiten niet aanSubsidieverordening en systematiek sluiten niet aan
Geen procesbeschrijvingen uitvoering subsidiebeleidGeen procesbeschrijvingen uitvoering subsidiebeleid
Geen standaardisatie van door de instelling aan te Geen standaardisatie van door de instelling aan te 
leveren documentenleveren documenten
Afhankelijkheid van betreffende ambtenaarAfhankelijkheid van betreffende ambtenaar
BeleidsnotaBeleidsnota’’s cultuur en welzijn ontbrekens cultuur en welzijn ontbreken
Laatste 5 jaar is wijze van subsidiLaatste 5 jaar is wijze van subsidiëëring niet ring niet 
gegeëëvalueerdvalueerd



Subsidieaanvraag  Subsidieaanvraag  
BevindingenBevindingen

Geen uitnodiging van instellingen door gemeente voor Geen uitnodiging van instellingen door gemeente voor 
indienen aanvraagindienen aanvraag
Subsidieaanvraag vindt plaats via begroting Subsidieaanvraag vindt plaats via begroting 
Instellingen betrekken klanten niet /zeer beperkt bij Instellingen betrekken klanten niet /zeer beperkt bij 
opstellen subsidie aanvraagopstellen subsidie aanvraag



Subsidieverlening Subsidieverlening 
BevindingenBevindingen

Weinig gestructureerde beoordeling op inhoudelijke en Weinig gestructureerde beoordeling op inhoudelijke en 
formele aspectenformele aspecten
Geen subsidiebeschikkingen, wel subsidiecontracten Geen subsidiebeschikkingen, wel subsidiecontracten 
Afspraken in het subsidiecontract niet altijd betrekking Afspraken in het subsidiecontract niet altijd betrekking 
op kwaliteit en effecten van dienstverleningop kwaliteit en effecten van dienstverlening
Gemeente kijkt voorafgaand aan de subsidieverlening Gemeente kijkt voorafgaand aan de subsidieverlening 
niet naar de financiniet naar de financiëële positie van de instellingle positie van de instelling



ToezichtToezicht/monitoring/monitoring
BevindingenBevindingen

Gemeente houdt geen systematisch toezicht op de Gemeente houdt geen systematisch toezicht op de 
uitvoering door de instellinguitvoering door de instelling
Onvoldoende koppeling tussen beleidskaders en Onvoldoende koppeling tussen beleidskaders en 
programmabegroting / jaarrekeningprogrammabegroting / jaarrekening



SubsidievaststellingSubsidievaststelling
BevindingenBevindingen

Subsidies worden achteraf vastgesteld op basis Subsidies worden achteraf vastgesteld op basis 
van het subsidiecontract, controle vooral op van het subsidiecontract, controle vooral op 
financifinanciëële aspectenle aspecten
Geen ambtelijke functiescheiding, wel interne Geen ambtelijke functiescheiding, wel interne 
controle via lijnorganisatie en controle via lijnorganisatie en controlcontrol
Subsidievaststelling vindt tijdig plaatsSubsidievaststelling vindt tijdig plaats



AanbevelingenAanbevelingen

OntwikkelOntwikkel eeneen integraalintegraal welzijnswelzijns-- en en cultuurbeleidcultuurbeleid
StelStel nieuwenieuwe subsidieverordeningsubsidieverordening opop
VerankerVeranker verordeningverordening in in dagelijksedagelijkse praktijkpraktijk
UitnodigingUitnodiging met met opdrachtformuleringopdrachtformulering ten ten behoevebehoeve
van van subsidiesubsidie aanvraagaanvraag
HoudHoud voldoendevoldoende zichtzicht op de op de financifinanciëëlele situatiesituatie en en 
de de uitvoeringuitvoering bijbij de de instellingeninstellingen
VerbeterVerbeter hethet zichtzicht op de op de prestatiesprestaties en en effecteneffecten
BepaalBepaal verantwoordelijkheidverantwoordelijkheid college college –– raadraad


